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วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง หรอื สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

ออกเดนิทางจากสนามบนิ... ประเทศไทย  

โดยสายการบนิ...  

เทีย่วบนิ ... 

 

วนัทีส่อง : สนามบนินารติะ - ภเูขาไฟฟจู ิ 

 

เชา้ เดนิทางถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น เมอืงโตเกยีว  หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีญ่ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

น าทา่นไปยังภเูขาไฟฟจูสิมัผัสบรรยากาศและกลิน่อายอยา่งใกลช้ดิทีส่ถานทีี ่5อยูส่งูจาก

ระดับน ้าทะเลขึน้มา2,305 เมตร ฟจูยิามา่,ฟจูซิงั หรอืภเูขาไฟฟจู ิ(Mr.Fuji) ภเูขาไฟทีส่งู

ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น มคีวามสงู 3,776 เมตร (12,388 ฟตุ) องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศให ้

ภเูขาไฟฟจุไิดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2556  เมือ่ข ึน้มาถงึชัน้

5 สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีส่วยงามของ ทะเลสาบทัง้ 5 ทีล่อ้มภเูขาไฟฟจู,ิ เซาธแ์อลป์ 

(South Alps), เมอืงยาซกึะทาเคะ(Yatsugatake) และภเูขาชชิบิ ุ(Chichibu) และยังเป็นทีต่ัง้

ของศาลเจา้โคมติาเคะ (KomitakeJinja) ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทีส่กัาระบชูาและอธิ

ฐานขอพร อกีทัง้ยังเป็นทีส่ าหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชือ่วา่ทีบ่รเิวณโดยรอบของฟู

จซิงัชัน้ 5 นี ้ถกูเรยีกวา่ “ Tengu no niwa “ “สวนของทา่นเทนก”ุ(ปีศาจทีม่จีมกูแดงยืน่

ออกมา) โดยมคีวามเชือ่วา่ทีน่ีม่ทีา่นเทนกปุกครองอยู ่จงึเป็นทีม่าวา่ภเูขาไฟฟจูเิป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิท์ีค่นเคารพบชูาและนยิมมาซือ้เครือ่งลางกลับไปเป็นของทีร่ะลกึ อสิระใหท้า่นสมัผัส

กับทัศนยีภาพทีส่วยงามของฟจูซิงัในระยะใกลแ้ละเลอืกชมเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

หมายเหต:ุ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ่อ านวย หรอืทางขึน้ไมส่ามารถขึน้ไดเ้นือ่งจากหมิะ

ปกคลมุ จะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็นหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไกแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร *คา่อาหารไมร่วมในแพคเกจ* 

บา่ย น าทา่นเขา้ทีพ่กั Fuji View Hotel หรอื Highland Resort Hotel & Spa เทยีบเทา่ 
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อสิระพักผอ่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศโดยรอบ หรอือาบน า้แรอ่อนเซ็นทีท่างโรงแรมมไีวบ้รกิาร 

 

ทีส่าม :  หบุเขาโอวคดุาน ิ- โตเกยีว - เจดยีแ์ดงชูเรตะ - ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกุ ุ

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

  Check Out พรอ้มออกเดนิทาง 

 น าทา่นเดนิทางไปยังหุบเขาโอวาคดุาน ิชมภเูขาไฟทีย่ังคกุรุน่ของเมอืงฮาโกเน่ เกดิจากการ

ปะทขุองภเูขาคาม(ิKamiyama) ในชว่งทีภ่เูขาไฟฮาโกเน่ระเบดิครัง้สดุทา้ยเมือ่ประมาณ 3,000 

ปีกอ่น ปัจจบุันแมจ้ะไมม่กีารระเบดิของภเูขาไฟมานาน แตใ่ตพ้ืน้ผวิยังมคีวามรอ้นและมแีร่

ก ามะถันมาก ท าใหน้ ้าทีอ่ยูข่า้งใตร้ะเหยเป็นไอน ้ากลิน่ก ามะถันออกมา การมาทีน่ีข่ ึน้ชือ่ประจ า

หบุเขานีค้อื ไขด่ า (Kuro Tamago) ซึง่ตม้ดว้ยน ้าแรก่ ามะถันทีผ่ดุขึน้มา และสดี าของเปลอืก

ไขม่าจากสขีองก ามะถัน คนญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่การไดก้นิไขด่ า 1 ฟองจะท าใหอ้ายยุนืขึน้อกี 7 

ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร *คา่อาหารไมร่วมในแพคเกจ* 

บา่ย  เดนิทางไปยังโตเกยีว  

เทีย่วชม เจดยีแ์ดงชูเรโตะ (Chureito Pagoda) จดุถา่ยรปูยอดนยิม เพราะชว่งทอ้งฟ้าจะ

มองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งชดัเจน และมเีจดยีแ์ดงสไตลเ์ป้นเอกลักษณ์แบบญีปุ่่ นทีส่วยงาม 

เจดยีช์เูรโตะสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสาวรยีว์รีชน บรเิวณโดยรอบคอืสวนอาราครุะยามะเซ็นเก็ง 

(Arakurayama Sengen Park) ความสวยงามของบรรยากาศรอบๆ เจดยีก็์จะเปลีย่นไปตามฤดู

ทัง้สีข่องญีปุ่่ น (ไมแ่นะน าใหไ้ปกบัผูส้งูอายทุ ีไ่มแ่ข็งแรง เนือ่งจากการตอ้งเดนิข ึน้เนนิ

เขาและข ัน้บนัไดเกอืบ 400 ข ัน้) 
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จากนัน้ท าทา่นไปยัง ยา่นชนิจกุ ุอสิระชอ้ปป้ิง ยา่นการคา้แหง่ใหญแ่ละทันสมัยทีส่ดุของ

โตเกยีว เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่รา้นแบรนดเ์นมมากมาย เรยีงรายอยูส่องฝ่ัง

ถนน เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมสห์รอื กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ 

แบรนดเ์นมเสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO เลอืกสรรกันอยา่งเพลดิเพลนิ 

  

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร *คา่อาหารไมร่วมในแพคเกจ* 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Shinjuku Prince Hotel หรอื Daiwa Roynet Hotel 

Nishi-Shinjuku หรอื เทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่:  ศาลเจา้เมจ ิ- วดัอาซากซุะ – ตลาดปลาซกิจิ ิ- ชอ้ปป้ิง ชนิจกุ ุ

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม  

เทีย่วชม ศาลเจา้เมจ ิ(Meiji Shrine) ศาลเจา้ชนิโตขนาดใหญท่ีม่พีืน้ทีก่วา่ 7 แสนตาราง

เมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพือ่อทุศิถวายแดส่มเด็จพระจักรพรรดเิมจแิละสมเด็จพระ

จักรพรรดนิโีชเก็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเซนโซจหิรอืวดัอาซากซุะวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีวน า

ทา่นนมัสการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทองค า นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บกับโคม

ไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5เมตร ซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลอืก

ซือ้เครือ่งรางของขลัง ของฝากและของทีร่ะลกึไดภ้ายในวดั พรอ้มขนมหวานตา่ง ๆ ตาม

อัธยาศัย จากนัน้ 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Tel : 053-288962 , 053-288962, 053-115801 

104/2 หมูท่ี ่5 ต.ไชยสถาน อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่50140 

e-mail :  front1@rubytravel.com  Web : www.rubytravel.com 

 

เทีย่วชม ตลาดปลาซกึจิ ิ(Tsukiji Fish Market) ตลาดปลาทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น และใหญ่

ทีส่ดุในโลกดว้ย ในแตล่ะวนัจะมกีารซือ้ขายปลาจ านวนมากถงึ 2,000 ตัน พืน้ทีใ่นตลาดมทัีง้

สว่นขายสง่ และขายปลกี สนิคา้ทีข่ายในตลาดนอกจากปลาแลว้ยังมอีาหารทะเล ผลไม ้และ

รา้นอาหารประเภทปลาดบิ ซชู ิดว้ยความทีต่ลาดปลาแหง่นีเ้ป็นตลาดใหญ ่

  

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร *คา่อาหารไมร่วมในแพคเกจ* 

 

บา่ย เดนิทางไปยังโตเกยีว ชอ้ปป้ิงตลาดอาเมะโยโก ตลาดทอ้งถิน่ผสมกับสตรทีฟู้ดกวา่ 400 

รา้นคา้ คนญีปุ่่ นจะนยิมมาจับจา่ยซือ้ของกันทีน่ี ่เพราะมรีาคาทีถ่กูกวา่หา้งสรรพสนิคา้ และมี

ของหลายประเภทใหเ้ลอืกซือ้ ทัง้ อาหารทะเลสด ผักผลไม ้รา้นขนมขายสง่ รองเทา้กระเป๋าแบ

รนดด์ัง  

 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร *คา่อาหารไมร่วมในแพคเกจ* 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Shinjuku Prince Hotel หรอื Daiwa Roynet Hotel 

Nishi-Shinjuku หรอื เทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 

วนัทีห่า้ : สนามบนินารติะ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม   

  Check Out พรอ้มออกเดนิทาง 

08.30 น. พรอ้มออกเดนิทางไปจากโรงแรม ไปยังสนามบนินารติะ… 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

*ราคาคา่ต ัว๋เครือ่งบนิข ึน้อยูก่บัสายการบนิ และวนัทีเ่ดนิทางทีล่กูคา้เลอืก ณ วนัทีล่กูคา้ยนืยนัจอง* 

จ านวนเดนิทาง ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ2 ทา่น) 

ประมาณการ 

คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

2 ทา่น 61,900บาท/ทา่น 18,000 – 30,000บาท/ทา่น 11,500บาท/ทา่น 

4 ทา่น 38,900บาท/ทา่น 18,000 – 30,000บาท/ทา่น 11,500บาท/ทา่น 

6 ทา่น 29,900บาท/ทา่น 18,000 – 30,000บาท/ทา่น 11,500บาท/ทา่น 

8 ทา่น 25,900บาท/ทา่น 18,000 – 30,000บาท/ทา่น 11,500บาท/ทา่น 
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อตัราคา่บรกิารทวัรร์วม 

1. คา่รถตู ้รวมน ้ามัน พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง (ไมเ่กนิวนัละ 10ชัว่โมง) 

2. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2 ทา่น/1หอ้ง) 

3. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท  

เง ือ่นไขของกรมธรรม ์

- คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง จ านวนเงนิจ ากัดความรับผดิภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง  

 มรีายละเอยีดดังนี ้

  เสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท/คน 

  การรักษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตแุตล่ะครัง้ 500,000 บาท/คน 

และขยายความคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลเนือ่งมาจากอาหารเป็นพษิส าหรับผูป่้วยตัง้แต ่3 คนขึน้ไปใน 

คราวเดยีวกัน  (อาหารเป็นพษิ หมายความถงึ อาการป่วยทีเ่กดิจากการรับประทานอาหารหรอืน ้าทีม่กีาร 

ปนเป้ือนของสารพษิ สารเคม ีหรอื โลหะหนัก)  

** ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 1 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี จ านวนเงนิความรับผดิจะลดลง 50% 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์มร่วม 

1. คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ สวุรรณภมู ิ– นารติะ – สวุรรณภมู ิและคา่ภาษสีนามบนิ 

2. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ ตามขอ้ปฏบิตักิารตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญีปุ่่ น 3,500บาท/ทา่น 

3. คา่อาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามทีร่ะบใุนรายการ 

4. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

5. ตรวจ ATK และ RT – PCR กรณีตอ้งใช ้ตามกฎระเบยีบเขา้-ออกแตล่ะประเทศ 

6. คา่ใชจ้า่ย Test & GO กรณีตอ้งใชต้ามระเบยีบขอ้ปฏบิตักิารเดนิทาง เขา้ออกแตล่ะประเทศ  

7. คา่ทปิพนกังานขบัรถ  

8. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ 

ซกัรดีคา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

9. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

10. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

11. คา่ Vat7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางส าหรับราคาทีเ่สนอขา้งตน้ เป็นราคาส าหรับผูเ้ดนิทางทีช่ าระราคาผูใ้หญไ่มน่อ้ยกวา่จ านวนและ

ราคาทีก่ าหนด กรณีผูเ้ดนิทางช าระราคาผูใ้หญไ่มค่รบจ านวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงราคา 

2. การช าระคา่บรกิาร 

2.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000บาท 

2.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

3. การยกเลกิและคนืคา่ทัวร ์
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3.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 10 - 30 วนับรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าทา่นละ 10,000บาท 

3.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 

3.3 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีาร

การันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสายการบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีาร

คนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 3.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 3.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ

1. จ านวนผูเ้ดนิทาง ตามจ านวนและราคาทีก่ าหนด 

2. เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

3. หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง

รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศ

แบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี่

เกดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้เมือ่

ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ 


